
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 15  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 21.01.2021 г. 

Относно: Точка: Първа.  

Обсъждане предложение относно кандидатстване на Община Червен бряг с 

проектно предложение, пред Агенция за социално подпомагане чрез дирекция 

„Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“, в качеството си 

на Управляващ орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане 2014-2020 г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-

нуждаещите се лица (ОПХ, ФЕПНЛ), по процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ – Операция „3.1 – Топъл обяд в условията на 

пандемията от COVID-19“ на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се 

лица. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Общински съвет Червен бряг  с 26  гласа ЗА, 1 против   и 1 въздържал  се от 

общо 28 гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския 

съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 282 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, представеното от Кмета 

на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-291/31.12.2020 г. предложение относно 

кандидатстване на Община Червен бряг с проектно предложение, пред Агенция за 

социално подпомагане чрез дирекция „Международно сътрудничество, програми и 

европейска интеграция“, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма 

за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г., съфинансирана от Фонда 

за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ОПХ, ФЕПНЛ), по процедура 

за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – Операция „3.1 – Топъл 

обяд в условията на пандемията от COVID-19“ на Фонда за европейско подпомагане на 

най-нуждаещите се лица, допълнено с предложение вх. № 07-01-291(1)/14.01.2021 г., 

предложение от всички комисии от заседания от 18-19.01.2021 г., 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие Община Червен бряг да подаде проектно предложение по 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – Операция 

„3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ на Фонда за европейско 

подпомагане на най-нуждаещите се лица. 

2. Определя дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по 

смисъла на Закона за публичните финанси, считано от 01.01.2021 г. 

3. Възлага на Кмета на Община Червен бряг да предприеме и извърши всички 

необходими действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите 

на своите правомощия за кандидатстване с проект по гореописаната операция. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  


